
ANDORRA LA VELLA
NÚM. 24
OCTUBRE 2022



Edita: Comú d'Andorra la Vella
D.L. AND.355-2016

Quin és el racó d'Andorra la Vella que més t'agrada? 
Penja'l a les xarxes del Comú amb l'etiqueta #andorracapital! 

 AndorralaVellaComu    AndorraCapital    andorracapital

#andorracapital en imatges

Sumari
03/ Editorial

04/ Actualitat comunal

06/ Entrevista a Alain Cabanes, conseller d'Esports i de Joventut

07/ Notícies breus

08/ La piscina olímpica dels Serradells torna a lluir amb tot el seu esplendor

11/ El campionat del món d'X-Trial a casa / Suport al millor tennis femení

12/ S'obre el Parc fluvial: un nou espai verd de la parròquia

14/ Notícies breus

15/ Estrena del primer parc inclusiu / Art per homenatjar els donants d'òrgans

16/ Més pàrquings i facilitats per pagar 

18/ El Bici Lab Andorra obre portes

22/ Notícies breus

23/ La gent gran recupera el ritme

24/ Donant la benvinguda als turistes

26/ La Festa major més participativa

30/ Les escoles artístiques inicien el curs

32/ Notícies breus

34/ Notícies breus

Editorial
Andorra la Vella ha estrenat un equipament que vol 
ser molt més que un museu: el Bici Lab Andorra ja 
és una realitat. El nou centre, més enllà de mostrar 
una de les col·leccions de bicicletes antigues més 
importants del món -cedida desinteressadament 
al Comú per part de la família Riberaygua-, ofereix 
experiències virtuals i neix per ser l'epicentre del 
món de la bicicleta on poder dur a terme altres 
activitats com presentacions o conferències. 
Ho resumeix molt bé l'eslògan Molt més que devorar 
quilòmetres. Aquesta, però, ha estat només una de 
les noves instal·lacions que ha estrenat la parròquia 

en els darrers mesos. Hi ha nous parcs i zones 
verdes, com el Parc fluvial, que tan bona acollida 
està tenint, o bé el nou Parc del Cedre que incorpora 
jocs inclusius. 
A més, si d'alguna cosa en teníem moltes ganes, és 
d'haver pogut reestrenar la piscina olímpica, l'única 
del Principat, i la nova façana del Centre esportiu 
dels Serradells, destruïts per un malaurat incendi. 
Amb l'inici del nou curs escolar podem reprendre 
amb força l'activitat en un centre que és tot un 
referent a la parròquia i al país.
comunicacio@comuandorra.ad
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La ubicació del futur edifici 
multifuncional serà a l’entorn de 
l’Estadi Comunal Joan Samarra 
Vila. El Govern i el Comú 
d’Andorra la Vella coincideixen 
en la idoneïtat d’un 
emplaçament suficientment 
ampli per encabir-hi alhora tant 
l’equipament esportiu com el 
multifuncional. Així ho va 
exposar la cònsol major, Conxita 
Marsol, en la sessió de Consell 
de Comú celebrada el 29 de 
setembre, durant la qual va 
detallar que la voluntat és 
incloure el multifuncional al 
costat de l’estadi i la pista 
d’atletisme -que seran objecte 
d’una reforma integral-, així com 

una àrea de graderies i un 
aparcament de nova construcció. 
Conxita Marsol va aclarir, però, 
que la reforma de l’Estadi 
comunal Joan Samarra Vila no 
s’iniciarà abans del 2025, un cop 
Andorra hagi acollit els Jocs dels 
Petits Estats d’Europa.
Durant la mateixa sessió 
de Consell de Comú, i en 
referència a l’Estadi comunal, 
es va informar dels termes del 
conveni amb el Futbol Club 
Andorra perquè pugui fer ús 
aquesta temporada d’una part 
de les instal·lacions. El club fa 
ús de dilluns a dissabte dels 
terrenys de gespa natural, 
mentre que l’escola de rugbi 

ho fa els dimecres a la tarda 
i els dissabtes al matí. En 
contrapartida, l’FC Andorra 
es fa càrrec del manteniment 
de la gespa i fa inversió en la 
il·luminació i manteniment 
de les instal·lacions, a banda 
dels consums d’energia i 
altres despeses. En paral·lel, 
s’han negociat amb els clubs, 
federacions i institucions 
educatives de la parròquia que 
ho han sol·licitat, els horaris 
d’ús de l’Estadi, així com la 
reubicació a altres equipaments 
comunals. La pista d’atletisme, 
a més, no es veu afectada pel 
conveni i és operativa cada dia 
per als clubs i particulars.

El futur edifici multifuncional, a l’entorn 
de l’Estadi comunal

Tres carrils a Doctor Vilanova
Aquesta tardor s’iniciarà 
l’enderroc de l’edifici de l’antiga 
plaça de braus, pas previ als 
treballs d’eixamplament perquè 
el carrer Doctor Vilanova s’ampliï 
a tres carrils en el tram comprès 
entre el carrer Prat de la Creu i 
l’avinguda Tarragona. L’objectiu 
és millorar una de les principals 
portes d’entrada a Andorra 
la Vella cap a la part alta de 
l’avinguda Meritxell i el Centre 
històric. Així s’acordava en la 
sessió de Consell de Comú del 
2 d’agost durant la qual també 
s’adjudicava el  projecte de 
reforç i reparació del viaducte 
del carrer Doctor Vilanova a 
CEVALLS per un valor d’1,9 
milions. L’estat del pont, que 
es va inaugurar el 1977, és 
desfavorable i necessita uns 
tractaments de formigó en el 
forjat d’entrebigat. Per això, el 
baixador que connecta la plaça 
Rebés amb la rotonda de Govern 
s’haurà de tallar completament 
durant els 9 mesos previstos 
per fer aquestes tasques de 
seguretat imprescindibles.

La cònsol major exposava al setembre la voluntat compartida del Govern i el Comú d’encabir 
a la mateixa àrea el futur edifici i el projecte de reforma de l’Estadi comunal, que manté la 
pista d’atletisme. El Consell de Comú també ha aprovat l’enderroc de l’antiga plaça de braus 
per eixamplar el carrer Doctor Vilanova i potenciar aquesta porta d'entrada a la capital

Els comuns entren al Consell 
General la proposició de llei 
dels agents de circulació
El text, que ha iniciat el tràmit 
parlamentari un cop ha estat 
aprovat pels Consells de Comú 
de les set parròquies, té per 
objectiu substituir la llei actual 
que data del 2005. 
Un dels principals canvis que 
introdueix és la consideració 
que els agents de circulació 
són un cos especial en l'àmbit 
de l'administració comunal, 
ja que tenen atribucions que 
impliquen l'exercici d'autoritat, 
prerrogatives de potestat 
pública, organitzen la seva 
jornada de treball per torns per 
poder prestar el servei les 24 
hores del dia, van uniformats, i 
fins que no han seguit i superat 
una formació específica no estan 
capacitats per exercir la totalitat 
de les seves funcions.
La nova llei també persegueix 

reforçar el principi d'autoritat i 
ampliar les funcions dels agents. 
La proposició de llei, a banda 
de regular el pla de carrera 
professional, també té per 
objectiu optimitzar els recursos 
dels agents de circulació 
parroquials. A més, s'introdueix 
la figura de director del servei, 
com a càrrec de confiança, amb 
funcions de comandament.
Es preveu que els agents puguin 
dur dispositius mòbils de 
videovigilància per a la protecció 
tant dels ciutadans com dels 
mateixos agents.
La proposició de llei ha 
iniciat a l'octubre el tràmit 
parlamentari, amb l'entrada 
al registre del Consell General 
de mà de la presidenta de la  
Interparroquial, la cònsol major 
d'Encamp, Laura Mas.

actualitat comunal actualitat comunal
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La sostenibilitat, a debat a l'UCCI
El conseller de Sostenibilitat 

i Innovació, Gerard Estrella, 
i el conseller d'Aparcaments 
i Patrimoni natural, Gerard 
Menardia, van participar entre 
el 26 i el 28 de setembre al 
Comitè sectorial de ciutats 
sostenibles i resilients de la 
Unión de ciudades capitales 
iberoamericanas (UCCI) celebrat 
a Sao Paulo. Els representants 
d'Andorra la Vella van parlar de 
la gestió forestal i del projecte 
de candidatura de Reserva de 
la biosfera que té en marxa 
Andorra.  

El Consell d'Europa visita el Comú
El president de la Conferència 

de les ONG del Consell d'Europa, 
Gerhard Ermischer, va visitar 
aquest juliol el Comú per 
fomentar relacions en matèria 
de participació ciutadana i 
associacionisme i per conèixer 
el model d'integració de les 
entitats en la vida social i 
cultural de la parròquia (a 

Andorra la Vella el Registre 
comunal compta amb unes 
270 associacions actives). El 
representant europeu també 
va mantenir una trobada 
tècnica per tenir més detall del 
funcionament a la parròquia i 
també va ser rebut pels cònsols 
major i menor, Conxita Marsol i 
David Astrié, al despatx oficial. 

Estrenyent llaços amb Foix
La ville de Foix, ciutat 

agermanada amb Andorra la 
Vella amb qui el Comú segueix 
estrenyent llaços, va celebrar 
la seva festa major el primer 
cap de setmana de setembre. 
El cònsol menor, David Astrié, 
i del conseller d'Esports i de 
Joventut, Alain Cabanes, van 
assistir en representació de la 
parròquia a la inauguració dels 
dies grans de la ciutat. 
Aquest estiu, a més, un grup de 
joves de Foix van fer estada a 
la parròquia i participar de les 
activitats del Servei de Joventut 
i, entre d'altres coses, van 
aprendre a ballar el Contrapàs.

Alain Cabanes:“La nova piscina exterior 
serà la cirereta del pastís dels Serradells”

Era el conseller d’Esports 
quan es va incendiar els 
Serradells i ho és ara quan 
finalment s’ha pogut reestrenar 
la piscina olímpica.
He passat de la frustració de 
veure com se n’anava en orris la 
nova façana que estava ja molt 
avançada, a la satisfacció per 
haver reestrenat aquest flamant 
centre. Quan es va produir 
l’incendi, estava treballant en la 
promoció dels Serradells per a 
estatges d’alt rendiment. I ara, 
justament reprenem aquest 
treball per promocionar el centre 
com a destinació d’estades 
esportives.

La gent tenia ganes que reobrís 
Els Serradells.
En el primer mes hem recuperat 

més de mig miler d’abonats, 
però no és només per la piscina 
olímpica, l'única del país. El 
centre ofereix un gimnàs de 
1.200 m2 amb material de 
nivell i dona sortida a l’activitat 
de molts clubs fora de l’horari 
escolar. Ara s’estan duent a 
terme les obres de la piscina 
exterior, que també tenia 30 
anys i que calia reformar. Es 
podrà estrenar a l’estiu, i serà 
la cirereta del pastís d’aquesta 
reforma dels Serradells.

Quin paper juga l’esport en la 
vida d’Andorra la Vella?
Som una parròquia molt 
esportiva perquè tenim moltes 
instal·lacions, i durant aquests 
darrers temps n’hem fet de 
noves i la gent les ha rebut 

de molt bon grat, com la zona 
esportiva de Prat Salit amb el 
bàsquet com a protagonista, o 
el Parc de la Serradora i l’Skate 
parc. La resta d’equipaments 
d'Andorra la Vella donen 
resposta a les necessitats de 
molts clubs i escoles.

El Comú destina enguany mig 
milió als clubs de la parròquia 
precisament per fomentar 
l’esport.
Des del 2016 hem incrementat 
un 25% la quantitat d'aquestes 
subvencions. Això demostra que 
som al seu costat, que els volem 
ajudar tan econòmicament com 
en l’assessorament. Els clubs 
se senten acompanyats i ho 
agraeixen.

El Servei de Joventut es va 
traslladar l’any passat a l’Estadi 
comunal. Com valora el canvi?
Disposar d’un espai ampli de 
600 metres quadrats integrat 
en una zona amb equipaments 
esportius ha estat un encert 
que ha permès el creixement 
exponencial d’activitats. 
També ha crescut l’interès dels 
diferents perfils de joves per les 
propostes de Joventut fora de 
l’horari escolar. 

Quina Andorra la Vella els 
desitja a aquests joves?
M’agradaria una parròquia on els 
ciutadans gaudim dels espais 
verds i la muntanya, que la tenim 
a tocar de casa. Hem d'avançar 
perquè cada cop siguem més 
sostenibles i tinguem hàbits 
saludables.

El Conseller d’Esports i de Joventut és mestre a l’Escola andorrana. Té 48 anys, està casat i 
té dos fills. S’encarrega de dues àrees vinculades estretament tant a la seva feina com a la 
seva passió: el món de l'esport, en especial, el judo. 
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El Centre esportiu dels 
Serradells ha encetat una nova 
etapa. La tarda del 4 d'agost 
celebrava la finalització dels 
treballs de reconstrucció amb 
una gran festa i un acte carregat 
d'emoció i de records. Més de 
300 persones van assistir a la 
reestrena de les instal·lacions, 
que van patir un greu incendi el 
22 de novembre del 2018 que 
va afectar principalment a la 
piscina olímpica. 
A l'acte van participar, a més 
dels membres de l'actual 
corporació, el cap de Govern, 
Xavier Espot, ministres i 
alguns ex-cònsols majors i ex-
consellers d'Esports d'Andorra 
la Vella. També es va convidar 
una representació del cos de 

Bombers i de les empreses 
constructores que van participar 
en el procés, a més d'una 
nodrida representació de la 
família de la natació i de clubs 
esportius de la parròquia. 
La cònsol major, Conxita Marsol, 
va voler agrair en el seu discurs 
la implicació dels diferents 
agents per haver fet possible 
la reconstrucció "d'uns dels 
equipaments més importants 
de la parròquia i el país: l'única 
piscina olímpica d'Andorra". 
Així doncs, en primer lloc va 
reconèixer l'important paper 
que van tenir el dia de l'incendi 
els treballadors comunals que 
van reaccionar amb molta 
rapidesa per evacuar les prop 
de 150 persones que en aquell 

moment hi havia a l'edifici -entre 
les quals  hi havia 35 infants 
de l'escola bressol- i evitar que 
es produïssin danys personals. 

La piscina olímpica dels Serradells torna 
a lluir amb tot el seu esplendor 
El 4 d'agost es reobria l'equipament, amb una exhibició de natació sincronitzada, i es 
donava per finalitzada la reconstrucció d'un dels espais més estimats d'Andorra la Vella

consellers comunals de l'actual 
corporació com de l'anterior 
mandat per fer possible que 
Andorra la Vella disposi d'unes 
instal·lacions de primer nivell 
com són les dels Serradells.
Alhora, va donar les gràcies 
tant als cònsols de la resta de 

parròquies com a les escoles 
d'Andorra la Vella per la 
col·laboració i haver posat a 
disposició dels ciutadans altres 
instal·lacions esportives. 
“Hem comprovat com en 
moments difícils vam ser 
capaços de col·laborar i ajudar-

nos, i aquesta és la grandesa del 
nostre país", va remarcar.
Conxita Marsol també va 
recordar que els Serradells, una 
instal·lació esportiva de més de 
20.000 metres quadrats que es 
va estrenar l'any 1991, 
ha evolucionat i esdevingut tot 

Un any i mig de reconstrucció
Els treballs de reconstrucció de la 
piscina olímpica (50 x 21 metres), que 
es van iniciar el febrer del 2021, s’han 
portat a terme al llarg de 18 mesos 
amb la coordinació de les empreses 
adjudicatàries que havien de treballar 
simultàniament. 
Les obres han consistit, d’una banda, en 
la finalització i refecció dels treballs de 
rehabilitació de la façana, que s’estaven 
executant en el moment de produir-se 
el sinistre. De l’altra, en la reconstrucció 
dels elements que va destruir l'incendi, 
com l’estructura de coberta, fals sostre, 
les grades i elements de la piscina. 

"En moments difícils 
hem sabut col·laborar 
i ajudar-nos, aquesta 
és la grandesa del 
nostre país"

Conxita Marsol, cònsol major

També el del cos de Bombers, 
per la ràpida i eficient tasca 
d'extinció de les flames; la 
predisposició de les companyies 
asseguradores i les empreses 
que han participat en tot el 
procés de reconstrucció; així 
com la important tasca tant dels 
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Campió de campions, i a casa
El Campionat del món d’X-Trial va tancar la temporada a Andorra la Vella el 8 d'octubre 
amb el resident Toni Bou estrenant un nou títol, el 16è, de Campió del món

La capital ha acollit la 
cinquena i darrera cursa de la 
temporada 2022 d'X-Trial. El 
Poliesportiu d'Andorra, en 
aquesta ocasió, ha estat 
l'escenari on el Campió del món 
de l'especialitat Toni Bou ha 
competit per primera vegada 
després d'haver aconseguit el 
16è títol consecutiu i haver-se 
adjudicat la victòria a totes i 
cadascuna de les proves 
disputades. L'incombustible pilot  

ha celebrat davant l'afició el títol 
de Campió del món. Un any més, 
l'X-Trial d’Andorra la Vella ha 
estat un gran espectacle 
esportiu d'abast i repercussió 
mundial que, gràcies a la 
producció televisiva 
internacional en directe, ha 
permès projectar la prova, el 
país i la capital arreu del món.
L'esdeveniment ha comptat de 
nou amb el patrocini del Comú 
d'Andorra la Vella, fet que indica 

l'aposta pel motociclisme des 
de fa alguns anys. En aquest 
sentit, la cònsol major, Conxita 
Marsol, destacava el dia de 
la presentació de la prova, la 
importància de ser seu d'una de 
les proves del Mundial d'X-Trial, 
tant per la projecció exterior 
com pel volum de visitants que 
atreu al país. Marsol manifestava 
l'orgull de tornar a lliurar a Toni 
Bou el guardó de Campió del 
món a casa seva.

Suport al millor tennis femení

El certamen compta com a 
ambaixadora amb la promesa 
del tennis andorrà, Victoria 
Jiménez Kasintseva, qui amb 
només 17 anys ja és 147 
del rànquing WTA i compta 
amb diversos títols al seu 
palmarès, entre els quals el 
de campiona de l'Australian 
Open Junior i vigent campiona 
d’Europa Junior. El projecte vol 
consolidar-se com una data clau 
en el calendari WTA, gràcies al 
suport de Crèdit Andorrà, del 
Comú i del Govern d'Andorra.

El Crèdit Andorrà Open portarà a Andorra la Vella del 28 de novembre al 4 de desembre el 
millor tennis internacional: el primer WTA 125 femení de la història del país

 

un referent gràcies a l'esforç 
de les diferents corporacions 
d'Andorra la Vella dels darrers 
30 anys.
La cònsol major, amb el 
cònsol menor, David Astrié, 
i el conseller d'Esports i de 
Joventut, Alain Cabanes, van 
ser, en acabar la intervenció, 
els encarregats de desplegar la 
placa commemorativa d'aquesta 
reestrena.
La festa es va completar 
amb una exhibició de natació 
sincronitzada de primer nivell 
de la mà de Gemma Mengual, 
considerada una de les millors 
nedadores de la seva disciplina 
de tots els temps i un referent 
mundial en l'especialitat. 
L'espectacle va finalitzar amb 
el duo mixt format per Emma 
Garcia i Pau Ribes, nedadors 
de l'equip espanyol absolut de 
natació artística, que han fet 
medalla de plata al campionat 
europeu de natació artística a 
Roma aquest agost i han estat 
4rts al campionat del món de 
Budapest. 
Des de l'1 de setembre, 
coincidint amb l'inici del curs 
escolar, les instal·lacions de la 
piscina olímpica tornen a estar 
obertes al públic i a les entitats 
esportives, que els darrers tres 
anys havien hagut de reubicar 
l'activitat a altres equipaments 
de la parròquia.

Un espai més eficient
La renovada piscina respecta els 
criteris d'eficiència energètica 
i compta amb aïllaments de 
base mineral no inflamables 
ni combustibles. També s'han 
revestit amb material ceràmic 
tant el vas de la piscina com les 
platges, i s'han renovat elements 
com pòdiums o sureres. 
L'escalfament de la piscina es 
fa amb l'intercanviador d'aigua 
calenta provinent de l'energia de 
la xarxa de calor del Centre de 
Tractament de Residus (CTRASA 
– FEDA Ecoterm).

Un espai esportiu de referència 
per al món de l'esport i el lleure
Des que es va posar de nou 
en marxa la instal·lació, 
l'activitat no s'ha aturat. Les 
entitats esportives que hi 
entrenaven amb assiduïtat 
abans de l'incendi, i que durant 
els treballs de reconstrucció 
es van haver de reubicar a 
altres equipaments esportius, 
han tornat al seu dia a dia als 
Serradells amb moltes ganes. 
Com també hi ha tornat la 
competició: la primera va ser 
el 25 de setembre, amb la 
celebració de la 15a Triatló 
popular, (a la imatge superior) 
i que va combregar més de mig 
centenar de participants.  

La prova, organitzada pel Club 
triatló Serradells amb el suport 
del Comú, també va tenir la 
versió infantil i reduïda durant 
la qual els infants van nedar 60 
metres.
D'altra banda, i per celebrar 
la reobertura amb tota la 
població, el Comú va oferir l'1 
d'octubre una Festa aquàtica 
amb activitats recreatives 
relacionades amb l'aigua i 
infables a la piscina olímpica 
per a joves, infants i famílies. La 
proposta va ser tot un èxit i s'hi 
van sumar més de 400 persones 
al llarg de tota la jornada, que 
s'ho van passar d'allò més bé.
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S'obre el Parc fluvial: un nou espai 
verd al cor de la parròquia
L'equipament, de més de 2.500 metres quadrats, compta amb jocs infantils, un espai 
de parkour i una zona arbrada. S’estendrà en el futur fins a la caserna de Bombers per 
esdevenir un gran espai verd de 20.000 metres quadrats

Andorra la Vella ofereix des 
d'aquest agost passat un nou 
espai verd, a tocar del centre 
per gaudir del lleure: el nou Parc 
fluvial, en una parcel·la que 
connecta de manera directa amb 
el passeig del riu i que es troba a 
l’avinguda Santa Coloma, al límit 
entre Andorra la Vella i Santa 
Coloma. 

L’equipament, que té més de 
2.500 metres quadrats, disposa 
d’una zona arbrada, una àrea per 
practicar parkour i una tirolina 
-dues instal·lacions que havien 
demanat els escolars de la 
parròquia a través del Consell 
d'infants-, a més de de jocs per a 
totes les edats i espais adaptats 
per als usuaris amb diversitat 

funcional. També compta amb 
una zona de lavabos, fonts i una 
àrea de repòs amb ombra.
El parc, que ha suposat una 
inversió de 987.445 euros, 
queda integrat a la zona del 
tartan al llarg d’uns 50 metres 
lineals, a tocar dels camps 
de futbol de la Borda Mateu. 
D’aquesta manera es facilita que 
els corredors i vianants tinguin 
una zona de descans en un nou 
parc totalment obert i accessible 
des del passeig. 

Fins al parc de la Serradora
De fet, el projecte, tal com ha 
anunciava el passat 5 d'agost 
durant la inauguració la cònsol 
major, Conxita Marsol, suposa 
la primera pedra d’un gran parc 
fluvial previst en aquesta zona i 
que s’estendrà fins als entorns 
del parc de la Serradora i la 
caserna de Bombers al llarg de 
tot el passeig del riu. 
Des del Comú es treballa, doncs, 
per desenvolupar un gran parc 
al sud de la parròquia, d’una 
extensió similar al Parc Central, 
és a dir, uns 20.000 metres 
quadrats. Es renova el parc dels Artells, a tocar de l'Escola francesa de Santa Coloma 

Des de mitjans d'agost el parc 
dels Artells, que es troba a 
escassos metres de l'Escola 
francesa de Santa Coloma i que 
està especialment freqüentat 
en èpoques d'activitat escolar, 
llueix un aspecte totalment 
renovat. 
S'hi han instal·lat nous jocs, 
nous bancs, un terra de 
seguretat per esmorteir les 
caigudes, una zona específica de 
gronxadors i una font.

La futura ampliació del Parc 
fluvial s’anirà desenvolupant per 
fases al llarg dels pròxims anys. 
En aquest sentit, la cònsol 
major ressaltava la voluntat de 
continuar treballant per fer una 
parròquia amb espais amables 
i per tothom, i per millorar la 
qualitat de vida de tots els 
ciutadans amb amplis espais de 
passeig. 
De fet, des que aquest nou 
parc està en funcionament s'ha 
convertit en un gran punt de 
trobada d'infants i famílies tant 
del barri com d'altres zones de la 
parròquia.
 
Parkour per a l'estrena
El nou parc es va obrir al públic 
el divendres de Festa major, a 
primers d'agost, amb una vistosa 
exhibició de parkour, en què es 
va poder veure com un grup de 
joves feien tombarelles a la zona 
habilitada per fer salts.
L'acte d'inauguració va comptar 
amb l'assistència d'autoritats 
encapçalades pel cap de Govern, 
Xavier Espot, i el ministre 
de Presidència, Economia i 
Empresa, Jordi Gallardo, així 
com consellers del Comú, 
consellers generals d'Andorra 
la Vella i responsables de 
les empreses constructores 
encarregades del projecte.
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Reciclatge porta a porta a Terra Vella
El sistema de reciclatge iniciat 

fa un any al barri del Cedre 
de Santa Coloma s’ha ampliat 
aquest octubre al carrer Terra 
Vella, una zona eminentment 
residencial on hi viuen uns 600 
veïns. Es replica, doncs, en una 
segona àrea de la parròquia, 
aquest sistema basat en la treta 
dels residus classificats a peu 
de carrer, davant del portal de 
cada veí, entre les 21 i les 23 
hores: cada dia els residus sòlids 
urbans, tres cops per setmana 
els envasos (dilluns, dimecres 
i divendres), dues vegades el 

Per una natura sense deixalles
El Comú d'Andorra la Vella 

s'ha sumat de nou al Cleanup 
Day, una iniciativa mundial 
de recollida de brossa que 
vol conscienciar la població 
de mantenir net l'entorn. 
El conseller de Patrimoni 
natural, Gerard Menardia, va 
acompanyar  el 22 de setembre 
els alumnes de l'Escola francesa 

de Santa Coloma en la jornada 
de recollida de residus i neteja 
d’espais naturals. La iniciativa 
estava organitzada per Rastre 
Zero, CityXerpa, Andorra 
Sostenible i Carnet Jove i va 
tenir lloc en 7 punts de recollida 
arreu del país, com el mirador de 
la Comella a Andorra la Vella, o 
bé els entorns de Santa Coloma.

Reconeixement per la decoració floral
Andorra la Vella ha obtingut 

3 flors d’honor en la seva 2a 
participació a la gala d’entrega 
de premis a les millors Viles 
Florides de Catalunya i Andorra, 
celebrada el 7 d’octubre a 
Tarragona. L’acte reconeix la 
tasca de 160 municipis catalans 
i comuns andorrans que aposten 
per augmentar la qualitat de vida 
dels ciutadans a través del verd. 
La parròquia ha obtingut la 
mateixa puntuació que l’any 
passat. Canillo i La Massana 
també han obtingut 3 flors 
d’honor sobre un màxim de 
5, mentre que Encamp n’ha 
aconseguit 4.

paper i el cartró (dimecres i 
diumenge), i un cop el vidre (els 
dimecres). 
El Comú confia que el nou 
sistema de recollida de residus 
s’implantarà amb èxit al carrer 
Terra Vella i que comptarà 
amb la necessària implicació i 
col·laboració dels veïns.
El carrer Terra Vella ha estrenat, 
a més, prop dels habitatges de 
lloguer per a joves de Jovial, 
una nova minideixalleria per 
poder reciclar fora dels horaris 
establerts tot tipus de materials, 
com olis, piles o aerosols. 

notícies breus

El primer parc inclusiu de la parròquia 
amb jocs adaptats, a Santa Coloma
A l'estiu s'estrenava el nou Parc del Cedre, a tocar de la Fundació Especialitzada Nostra 
Senyora de Meritxell. L'equipament és fruit d'una demanda del Consell d'infants

Andorra la Vella estrenava a 
mitjans de juliol el nou Parc del 
Cedre, el primer parc inclusiu 
de la parròquia completament 
adaptat per a persones amb 
diversitat funcional i necessitats 
especials. La instal·lació s’ha 
construït a tocar de la Fundació 
Especialitzada Nostra Senyora 
de Meritxell, a Santa Coloma, 
perquè també en puguin gaudir 
els seus usuaris.
L’espai consta de diversos 

elements de joc adaptats perquè 
les persones amb mobilitat 
reduïda hi puguin jugar, com 
estructures amb plataformes 
que admeten una cadira de 
rodes, i proteccions i paviment 
de seguretat, entre d’altres. 
També té una zona de repòs i 
jocs esportius, similars als que hi 
ha en altres punts com la recta 
de la Margineda.
La instal·lació ha tingut un 
cost d’uns 200.000 euros i, 

tal com exposava la cònsol 
major, Conxita Marsol, el dia 
de l'obertura, és fruit d’una 
demanda del Consell d’infants. 
A l’estrena va assistir també el 
pilot Albert Llovera, ambaixador 
d’Andorra per l’Unicef i que 
treballa per la defensa dels drets 
de les persones amb diversitat 
funcional, que va agrair al Comú 
la construcció d'un equipament 
per a tothom que aporta "una 
gran millora a la parròquia".

Art en homenatge als donants d'òrgans
El Parc Central llueix des 

del 16 setembre l'escultura 
Jo en tu, de l’Associació de 
Trasplantats i Donants d’Andorra 
i ret homenatge als donants 
d'òrgans. L'obra, feta per l’artista 
Emma Regada i que es compon 
de dues estructures de ferro que 
simbolitzen dues persones, es 
va inaugurar en presència dels 
membres i amics de l’associació 
així com de les autoritats, 
encapçalades pel ministre de 
Salut, Albert Font i la cònsol 
major, Conxita Marsol.
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Més pàrquings i facilitats per pagar
La renovació progressiva dels parquímetres, i l'entrada en funcionament de l'APP 
'ElParking' per pagar des del mòbil, coincideix amb l'estrena de més d'un centenar de 
places per donar servei a la zona d'Enclar i a l'entorn del Parc fluvial

Andorra la Vella ha iniciat el 
procés de substitució d'una 
setantena de parquímetres per 
uns aparells més moderns que 
alhora permeten fer el pagament 
des del mòbil, a través de l'APP 
ElParking, descarregable 
gratuïtament a les plataformes 
mòbils. Un dels avantatges és 
que es pot ampliar la validesa 
del tiquet a distància, sense 
desplaçar-nos fins al vehicle. 
L’APP s’encarrega d’enviar una 
notificació quan s’està a punt 
d’exhaurir el límit horari. De la 
mateixa manera, si l’usuari no 
esgota el temps del tiquet 
comprat, té l’opció d’indicar-ho i 
l’APP reemborsarà els diners 
que no s’hagin fet servir. 

Més places d'aparcament
El nou sistema coincideix amb la 
posada en funcionament de dos 
nous aparcaments. 
D'una banda, el pàrquing Malreu 
ofereix una quarantena de 
places per donar servei als veïns 
i comerciants de l'avinguda 
d'Enclar i els entorns. 
De l'altra, al costat del nou parc 
fluvial inaugurat a l’agost, s’ha 
habilitat un nou aparcament de 
rotació amb prop d’un centenar 
de places, amb accés des de 
l’avinguda Santa Coloma, 93. 
Amb la intenció de reduir el 
volum de vehicles al centre, 
el Comú ha posat en marxa 
una prova pilot per oferir la 
possibilitat a les persones que 

Bici elèctrica compartida gratuïta
El servei de la bicicleta 

elèctrica compartida Cicland ara 
es concentra a Andorra la Vella, 
Sant Julià de Lòria i Escaldes-
Engordany, i és gratuït per als 
residents al país, en el marc de 
la mesura aprovada pel Govern 
d’oferir la gratuïtat del transport 
públic, fins a final del 2022. Els 
abonaments es poden sol·licitar 
a l’aplicació mòbil de la 
companyia que presta el servei. 

Ser usuari de Cicland és gratuït 
permanentment per als joves de 
16 a 20 anys.

Les noves bicis són més 
ergonòmiques, còmodes i 
lleugeres.

treballen a Andorra la Vella 
d’estacionar-hi durant l’horari 
laboral a un preu molt reduït i 
accedir al centre de la parròquia 
en transport públic o a peu. 
Els abonaments mensuals a 
preu reduït costen 30 euros i s’hi 
pot aparcar de 7 del matí a 10 de 
la nit. 
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Molt més que un museu de la bici
Andorra la Vella amplia l’oferta museística del país amb l’obertura de l’innovador Bici Lab 
Andorra. La cònsol major, Conxita Marsol, ressalta que la important col·lecció que s’hi 
exposa, una de les més destacades del món, es basteix com a complement d’una realitat 
ciclista creixent al país

El Bici Lab Andorra ja és una 
realitat. El centre interactiu 
de la bicicleta, situat a l’edifici 
comunal de Prat de la Creu 70, 
s’inaugurava el 5 d'octubre amb 
una gran festa al voltant del 
món de la bicicleta. L’estrena del 
nou espai, amb 1.700 metres 
quadrats i que alberga una de 
les col·leccions de bicicletes 
històriques més destacades 
del món cedida per la família 
Riberaygua, va comptar amb 
una nodrida representació 
institucional. A l’acte hi van 
ser presents, entre d’altres, el 
cap de Govern, Xavier Espot; 
la síndica general, Roser Suñé, 
i la corporació comunal, a 
més de la família Riberaygua 
i un amplíssim espectre de 
representants de l’àmbit ciclista 
del país (entitats, professionals 
del ciclisme i empreses).

La cònsol major, Conxita Marsol, 
agraïa en el seu discurs la 
donació desinteressada de 
la família Riberaygua, ara fa 
quatre anys, que ha fet possible 
la instal·lació museística, que 
és la més gran del país. Si bé 
la col·lecció està integrada 
per 300 peces, els visitants 

podran contemplar-ne gairebé 
un centenar, les que estan 
exposades i que aniran variant.
L’equipament, afegia Marsol, es 
basteix com a complement d’una 
realitat ciclista creixent al país. 
En aquest sentit, remarcava 
que Andorra és territori ciclista, 
tant per les proves de renom 
internacional que ha albergat 
com per l’important volum 
de professionals d’arreu del 
món que hi venen, tant per 
entrenar com per viure-hi. A 
tot plegat, concloïa la cònsol, 
se li afegeix el teixit econòmic 
que s’ha desenvolupat amb els 
anys al voltant de la bicicleta, 
amb botigues especialitzades, 
fabricants i bike parcs, que se 
sumen al col·lectiu associatiu 
que promou les diferents 
disciplines. “El Bici Lab Andorra 
neix com a complement de tota 
aquesta realitat ciclista que hi 
ha al país i s’erigeix, també, com 
un nou atractiu turístic i cultural 
que complementa l’àmplia 
oferta de la parròquia i el país”, 
va dir la cònsol major. 
De la seva banda, Turi 
Riberaygua, col·leccionista 
i membre de  la família 
propietària del fons cedit, va 
tenir unes paraules per als 
seus pares, iniciadors de la 
col·lecció i també va agrair al 
Comú la implicació i l’esforç per 
fer possible aquest “magnífic 
museu”.
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Eduard Tarrés, cap d’àrea 
del Bici Lab Andorra, i Josep 
Maria Herms, director creatiu 
de Playmedia, l’empresa que 
ha desenvolupat el museu, 
expliquen com a través dels 
relats de les excepcionals peces 
que s’exposen es van desgranant 
tots els conceptes que pivoten 
al voltant de la bicicleta com 
la salut, l’esport, la tecnologia, 
l’oci, la mobilitat sostenible i el 
turisme.

Un museu... i molt més
A més de la important col·lecció 
de 300 bicicletes -que va 
començar a gestar el 1970 
Bonaventura Riberaygua i que 
avui continuen el seu fill i net-, 
el museu ofereix també una 
exposició temporal gratuïta, i 
una àmplia zona amb simuladors 
i espais interactius per millorar 
l’experiència dels usuaris.
L’equipament s’estructura en 
dos nivells. 

A peu de carrer es troba 
l’exposició temporal gratuïta, la 
botiga i l’accés al museu. 
A la part inferior hi ha l’exposició 
permanent, a la qual s’accedeix 
a través d’una gran escalinata 
central envoltada d’una piràmide 
esglaonada esquitxada de 
bicicletes, un espai que talla la 
respiració per donar entrada 
als dos relats que basteixen la 
mostra: d’un cantó l’evolució de 
la bicicleta, i d’altre, la relació 

Una bicicleta per fer música i malabars sobre dues rodes per la inauguració
L’acte inaugural va ser conduït 
pel còmic i monologuista Javi 
Sancho i va comptar també amb 
les actuacions musicals d’Enric 
Bartumeu (piano) i Xavi Bufa 
(fa música amb objectes, en 
aquest cas amb una bicicleta i 
una roda), que van interpretar 
una versió lliure de l’Himne 
d’Andorra. La jornada es va 
tancar amb l’espectacle Sobre 
rodes, amb les acrobàcies i 
piruetes de circ de l’artista Yldor 
Llach a la plaça Lídia Armengol, 
just enfront del museu. 

d’Andorra amb el món del 
ciclisme. És en aquest darrer 
espai on la tecnologia pren més 
relleu. Els visitants poden trobar 
des d’ulleres de realitat virtual, 
simuladors per experimentar la 
sensació d’ascendir el Coll de 
Beixalís en bici de carretera o 
fer un descens al Bikepark de 
Vallnord, o dos braços robòtics 
que sostenen dos televisions 
tot canviant-les de posició en 
funció del relat que apareix a les 
pantalles. 
El museu es completa amb una 
mediateca on es proporcionen 
més detalls de la col·lecció 
i resseguir l’evolució de la 
bicicleta, des de la invenció 
del seu antecedent immediat, 
la Draisina l’any 1817, fins a 
l’obsessió actual dels fabricants 
per a trobar els materials idonis 
per a produir bicicletes cada 
vegada més eficients.
El centre obre de 10 a 18 hores 
(de dimarts a dissabte entre 
novembre i març, i de dimarts 
a diumenge d’abril a octubre). 
Durant la primera setmana, el 
Bici Lab Andorra va oferir portes 
obertes amb possibilitat de 
visites guiades. S'hi van acostar 
unes 1.200 persones.

La dona i la bicicleta, primera exposició temporal i gratuïta 
La mostra temporal amb què 
arrenca el museu narra com 
aquest invent va ser un símbol 
i també un camp de batalla 
per lluitar per a l’emancipació 
femenina i cap a la igualtat entre 
dones i homes. Quinze relats de 
dones ciclistes de tots els temps 
il·lustren petits grans moments 
de la relació de la dona amb les 
dos rodes durant més d'un segle. 
La mostra es complementa 
amb testimonis audiovisuals de 
dones ciclistes professionals des 
de diferents prismes.
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435.375 euros a subvencions esportives
El Comú incrementa per a la 

temporada 2022-2023 un 7,5% 
el volum d’ajuts destinats a les 
entitats esportives que tenen 
activitat a la parròquia, amb una 
partida de 435.375 euros. 
En total, 18 escoles d’iniciació 
esportiva formen durant el 
curs més de 1.300 infants 
setmanalment i de 500 adults. 
A més, les subvencions inclouen 
esdeveniments per al foment 
de l’esport (el curs passat es 
van atorgar subvencions a 12 
activitats d’aquest tipus). 
La cònsol major, Conxita Marsol, 

Renovem el suport al bàsquet
El Comú d'Andorra la Vella ha 

renovat un any més el suport 
al Bàsquet Club Andorra (BCA) 
amb una subvenció econòmica 
de 50.000 euros. 
La cònsol major, Conxita Marsol, 
i el president del club, Gorka 
Aixàs, van rubricar l'acord de 
col·laboració per a la temporada 
2022-2023. Durant la trobada, 

la cònsol va desitjar molts 
encerts a l'equip en el seu camí 
per tractar de tornar a pujar a la 
primera divisió espanyola. 
El BCA, a més, va rebre tot el 
suport de l'afició en la gran festa 
de presentació del primer equip 
que va tenir lloc el 2 d'octubre 
a la parròquia, al centre de 
l'avinguda Meritxell. 

Estada de rubgi femení de primer nivell
La selecció francesa de rugbi 

XV femení ha fet aquest estiu 
a Andorra la Vella l'estada 
preparatòria per al Mundial 
de Nova Zelanda. Les 32 
jugadores convocades per a 
la competició s'han entrenat 
a les instal·lacions de l'Estadi 
comunal Joan Samarra Vila i del 
Centre esportiu dels Serradells, 
cedides pel Comú. En agraïment, 
l'equip en ple, encapçalades pel 
cos tècnic i l'equip directiu de la 
federació francesa, van fer una 
visita al Comú, on les van rebre 
el cònsol menor, David Astrié, i 
els consellers Alain Cabanes i 
Gerard Menardia.

i el conseller d'Esports i de 
Joventut, Alain Cabanes, es van 
reunir a primers de setembre 

amb els clubs per exposar-los 
les bases dels ajuts i escoltar els 
seus neguits.

La gent gran recupera el ritme amb 
mil i una activitats 

El nou curs arrenca amb més de 250 inscrits a alguna de les 28 activitats que es proposen 
per estimular cos i ment. Es tornen, doncs, a les xifres de participació prepandèmiques

La gent gran de la parròquia 
no para. Aquest estiu han estat 
molts els participants a les 
activitats organitzades al juliol 
i a l'agost, com les Caminades 
populars amb 8 rutes de 
muntanya arreu del país i que 
han aplegat una setantena 
d'adeptes. Amb l'inici del curs, 
l'activitat no només no s'atura, 
sinó que s'incrementa amb un 
ampli ventall de tallers que des 
del setembre s'han posat en 
marxa. Enguany n'hi ha per triar 
i remenar: en total, s'ofereixen 
28 propostes diferents per 
estimular el cos, la ment i 
fomentar l’expressió artística. 
La xifra de participants  -més 
de 250- és, de fet, superior a la 
dels anys previs a la pandèmia, 
el que demostra les ganes de 
recuperar la normalitat i el ritme 
de sempre.  

Pilates, foto, costura i coral
El programa d’aquesta edició 
inclou activitats que tenen molt 

bona resposta, com les classes 
de gimnàstica de manteniment 
i ioga, ball en línia, cursos 
de memòria i atenció, tallers 
d'ús dels telèfons mòbils i les 
tauletes, i el club de lectura. 
També tornen les classes a la 
piscina dels Serradells i les 
sortides a la neu amb raquetes.
Entre les novetats, destaquen 
les passejades fotogràfiques per 
aprendre a captar imatges, així 
com trobades per cosir i teixir, 

una proposta impulsada arran 
de la demanda de les usuàries.
Des del setembre s'ha reprès 
el cant coral que s’havia hagut 
de suspendre els darrers anys a 
causa de la pandèmia. I també 
les classes de cuina amb el 
cuiner Josep Maria Benet ja 
engegades el curs passat. 

Dia de la gent gran
L'1 d'octubre a la Casa pairal 
d'Andorra la Vella van celebrar 
el Dia internacional de la gent 
gran amb una activitat molt 
distreta i que se sol associar als 
més joves: un escape room en 
què els participants es van posar 
a la pell de passadors, espies i 
fugitius per descobrir les xarxes 
de passadors d'Andorra. 
També, en el marc de les 
activitats que impulsen els  
comuns i el Comitè Olímpic 
Andorrà en el programa Gent 
gran activa es va fer, el dia 5, una 
xerrada sobre envelliment i salut 
que va aplegar 150 oients.
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Les vacances són per gaudir-les!
De colònies a Saint Laurens de Cerdan i a Brunyola, tot tipus d'esports, caminades a la 
muntanya, ràfting, cultura... l'estiu dels infants i joves de la parròquia ha estat farcit de 
bons moments. Les activitats del Comú han aplegat uns 400 participants cada setmana

 L'estiu és per esprémer-
lo al màxim. Prop de 400 
infants i joves cada setmana 
s'ho han passat d'allò més bé 
enguany participant en alguna 
de les nombroses activitats 
organitzades pels diferents 
departaments del Comú durant 
les vacances escolars de l'estiu. 
Ja fos practicant tota mena 
d'esports als campus esportius 
que s'impulsen juntament 
amb les entitats -en aquesta 

edició hi havia una desena de 
disciplines per escollir, a més de 
les diverses estades esportives 
fora del país- com a les activitats 
dels casals d'infants d'El Llamp i 
la Ludoteca de Santa Coloma. 

Un centenar, al Rusc
També participant en les 
propostes del Servei de Joventut 
per fer esports d'aventura, 
aprendre a cuinar o descobrir 
nous indrets espectaculars 

amagats a les muntanyes del 
país. En total, un centenar de 
joves s'han sumat al programa 
d'El Rusc. 
Aquest estiu també han tornat 
les colònies del Llamp, a la 
localitat francesa de Saint 
Laurens de Cerdan (prop 
de Perpinyà), i a Brunyola 
(Girona). Ha estat, sense dubte, 
una oportunitat per viure 
experiències divertides i gaudir 
al cent per cent.  

Segurament els hauran 
vist aquest estiu a les zones 
més freqüentades del 
centre d'Andorra la Vella. 
L'inconfusible color blau de 
l'uniforme els delata: són els 
informadors turístics i de carrer 
-popularment se'ls coneix com 
a barrufets-, que cada juliol 
i agost (i part de setembre) 
s'incorporen al Comú com a 
eventuals per donar a conèixer 
la parròquia als visitants i 
atendre els dubtes i consultes 
que els puguin plantejar. Aquest 
any han estat 57 residents a la 
parròquia d’entre 16 i 26 anys, 
45 dels quals han fet tasques al 
carrer al servei dels turistes i 12 

han reforçat l’àrea d’atenció de 
l’Oficina de turisme de la plaça 
de la Rotonda.
De fet, a primers de juliol, 
quan es van incorporar, la 
cònsol major, Conxita Marsol, 
acompanyada per la consellera 
de Desenvolupament estratègic 
i comercial i de Projectes 
Participatius, Meritxell López, 
els animava a treballar amb rigor 
i professionalitat perquè són 
durant l’estiu la cara visible del 
Comú i la imatge que s’emporten 
els nostres visitants.

Primera entrada al món laboral
La figura dels informadors va 
desaparèixer el 2003, però la 

Un estiu més donant la 
benvinguda als turistes

corporació la va recuperar el 
2017 per donar l’opció als joves 
d’iniciar-se al món laboral, 
conèixer en profunditat la 
parròquia i el país i practicar 
idiomes, alhora que es reforçava 
l’atenció que es dona al turista. 
Però aquesta no és l'única tasca 
que fan els joves al Comú durant 
l'estiu. A banda del personal de 

Una seixantena de joves han atès els mesos de vacances 
els visitants als eixos comercials de la parròquia, excercint 
d'informadors turístics i de carrer. Sóns nois i noies d'entre 
16 i 26 anys i se'ls coneix popularment com a 'barrufets'

l’àrea de turisme, enguany s'han 
contractat un centenar més de 
nois i noies eventuals per exercir 
com a monitors esportius (47 
en total), monitors dels casals 
d’infants o al servei de Joventut 
(34), i formar part del servei de 
Medi Ambient, amb una atenció 
especial al manteniment i cura 
dels camins de muntanya (15).

A l'espai de l'antiga caserna de Bombers hi ha hagut molta marxa 
a les tardes d'agost. El cicle musical Ritmes ha dut, novament, 
música de tots els estils amb per amenitzar les compres i el 
passeig. El cicle ha tingut la seva versió d'adults, i també una per 
a menuts, amb propostes ben fresques i divertides.

Tardes amb ritme per amenitzar les compres
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La Festa major més participativa
La parròquia es va omplir de gom a gom per viure intensament la festa major, enguany 
amb una implicació popular enorme. Els moments més esperats: els concerts d'Oques 
grasses, la rapera Ptazeta i els grans Kiko Veneno, Ariel Rot i Muchachito Bombo infierno

Andorra la Vella va, 
literalment, vibrar aquest any 
per la Festa major. Els carrers 
i les places es van omplir en 
aquesta edició de ciutadans 
amb ganes de passar-ho bé 
durant els quatre dies grans de 
la parròquia, aquest 2022 amb 
normalitat plena després de dos 
anys afectats per la pandèmia. 
Entre el 5 i el 8 d'agost la llarga 
cinquantena d'activitats que 
integraven el programa van fer 
gaudir públics ben diversos que, 
malgrat l'amenaça constant 
de la pluja, van poder sortir al 
carrer i participar de la música, 
el folklore, l'esport i els jocs al 
carrer. 
 
L'Esbart, protagonista
En el vessant de la tradició 
popular, bona part del 
protagonisme va recaure 
aquest any en l’Esbart Dansaire 

d’Andorra la Vella, que celebra 
els 40 anys del seu naixement: 
l'entitat, de la mà d'una de 
les directores, Mari Àngels 
Velando, i de la presidenta, 
Sílvia Pastor, va encarregar-se 
de la Lectura del Pregó des del 
balcó de la Casa comuna en un 
acte festiu però carregat alhora 
d'emotivitat. En aquest curs de 
celebració, a més, l’entitat va 
convidar dos grups folklòrics de 

Llatinoamèrica (Perú Ritmos y 
Costumbres i el Grupo de Danza 
Folklórica de Sangre Mexicana), 
que durant tota la Festa major 
van aportar les seves tradicions i 
color a les activitats populars.
Tampoc hi van faltar les cites 
més importants de l'Esbart 
i que ja són un dels hits del 
programa, com la dansa del 
Pregó i el Ball del Contrapàs, 
que es va poder tornar a ballar 
sense restriccions, i durant 
el qual els dansaires van 
estrenar nou vestuari dissenyat 
específicament per al diumenge 
de Festa major. 

Els concerts, al Centre històric
La plaça Guillemó va ser el 
rovell de l'ou a les nits, amb un 
programa de primeres figures 
que van atreure moltíssima gent 
de totes les edats. De fet, els 
concerts, tots gratuïts, es van 
concebre pensant per a perfils 
diversos, des dels adolescents 
fins al públic adult, incorporant 
estils musicals que no sempre 
han estat presents a Festa major, 
com per exemple el rap. 
El programa el van obrir 
el divendres Roba Estesa 
(músiques urbanes i folk) i 
Koers (reagge); per donar pas 
el dissabte a Oques grasses 
(pop-rock) i la rapera Ptazeta, 
acompanyada del DJ Juacko, les 
dues propostes que sense dubte 
van més públic van aplegar. 
El diumenge, com és habitual, 
va ser el torn del ball de nit amb 
La Principal de la Bisbal i DKDAS 
Show band (versions i disco).
I per tancar el cicle, tres noms 
consagrats del pop-rock 
espanyol: Kiko Veneno i Ariel 
Rot, que van visitar Andorra 
la Vella en el marc de la gira 
Un país para escucharlo, 
el programa musical que  
presenten a RTVE. A l'escenari 
els va acompanyar, puntualment 
durant el primer concert i 
després amb un recital en 
solitari, un músic de renom i de 

La plaça Guillemó va ser el gran centre neuràlgic dels concerts. A dalt, 
el d'Oques grasses, el més multitudinari; al centre el de Ptazeta, que va 
atreure sobretot joves; i a sota, Ariel Rot, Kiko Veneno i Muchachito en viu.
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La Festa Major de Santa Coloma recuperava 
també, a final d'agost, les imatges anteriors 
a la pandèmia, amb l'habitual afluència de 
públic. Als actes més tradicionals, com la 
missa del diumenge, la ballada de sardanes 
i l'arrossada popular va quedar palès el clar 
retorn a la normalitat i les ganes de la població 
de participar de les celebracions (l'any passat 
les activitats que suposen més acumulació de 
persones es van suspendre per evitar contagis 
de Covid-19). 

Santa Coloma recupera la 
normalitat amb activitats populars

diversió i festa assegurada com 
és Muchachito Bombo Infierno, 
que va dur a la plaça la seva 
incombustible marxa. 

Castells de Valls 
La Festa major també va 
tenir també moments per 
a la tradició que van deixar 
instantànies tan espectaculars 
com els que es desprenen d'una 
exhibició castellera. La tarda 
del dissabte, en el marc dels 
actes de celebració del 55è 
aniversari de l'agermanament 
entre Andorra la Vella i Valls - la 
relació entre les dues localitats 
va començar a mitjans dels anys 
60 arran de l’interès dels sectors 
gastronòmics i de l’hoteleria 
per establir intercanvis-, la 
plaça Príncep es va erigir 
en l'epicentre absolut de la 

celebració. La Colla Vella dels 
Xiquets de Valls van aconseguir 
carregar i descarregar un 4 de 
8, el castell més important de 
la tarda; un 4 de 7 amb pilar; un 
2 de 7; un 3 de 8 i un 5 de 7. La 
plaça Príncep Benlloch, de fet, 
és plaça castellera després que 
l’agost del 2019 la Colla Jove 
dels Xiquets de Valls va carregar 
i descarregar un 3 de 9 amb 
folre, el primer castell de 9 de la 
història a Andorra.
Als castells se li van sumar, al 
llarg del cap de setmana, les 
ballades de sardanes a la plaça 
del Poble i les nits de circ a l'aire 
lliure, dues activitats que són tot 
un emblema dels dies grans a 
Andorra la Vella.
Per als infants es van programar 
diverses propostes fetes pels 
escolars de la parròquia a través 

del Consell d’infants, com jocs 
tradicionals, una festa del joc i 
de l’esport i activitats d'aigua al 
Parc Central (aquestes darreres 
es va poder celebrar parcialment 
a causa de la pluja).
També, per als més esportistes, 
es van disputar la copa 
andorrana d’skateboarding 
durant tot el dissabte, i els 
tradicionals tornejos de vòlei 
platja i l’Open de pesca sense 
mort al riu Valira.

Arreu de la parròquia
Els actes, de fet, es van distribuir 
arreu de la parròquia per cobrir 
totes les necessitats i distribuir 
l'oferta en diferents punts: des 
de la plaça Guillemó (escenari 
principal dels concerts de les 
nits), la plaça de la Rotonda 
(jocs tradicionals per a infants), 

la plaça del Poble (balls de 
tarda, sardanes, espectacles de 
circ i escenari de l’Esbart, ball 
del Contrapàs), el Parc Central 
(Festa del joc i de l’esport per 

a tothom, festa de l’aigua i 
festa de l’escuma), Ciutat de 
Valls (cinema a la fresca amb la 
projecció d’Aladdin) i el Centre 
històric (Mercat de la Vall). 

Les competicions esportives i 
lúdiques van tenir lloc al Centre 
esportiu dels Serradells, al 
Parc de la Serradora i al Centre 
cultural La Llacuna.
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Les tres escoles del Centre 
cultural La Llacuna (l’Institut de 
Música, l’Escola d’art i l’Aula de 
teatre i dansa) han donat aquest 
setembre el tret de sortida al 
curs 2022-2023 amb una oferta 
molt àmplia i pensada per a 
públics ben diversos. Enguany 
s'ofereixen 35 cursos i tallers, i 
12 monogràfics de les diferents 
disciplines per a infants, joves i 
adults (tot el programa detallat, 
amb els horaris i les tarifes es 
pot consultar a andorralavella.
ad/cultura).
Aquest curs s’han introduït 
activitats noves atenent la 
demanda i les inquietuds 
que han anat manifestant 
els alumnes i adaptant les 

Música, art, dansa i 
teatre a dojo aquest curs

formacions a les darreres 
tendències artístiques: teatre 
per a infants a partir dels 4 
anys i un altre per a joves; un 
curs regular al llarg de l'any 
per aprendre les tècniques 
del circ i del trapezi pensat 
per a infants i adults; un taller 
de filmació i edició de vídeos; 
classes de fotografia adreçat 
específicament als joves; i un 
banc d’instruments de lloguer 
a l’Institut de Música (al centre 
s'imparteix ensenyament 
musical d'un total de 16 
instruments) per evitar despeses 
a les famílies en moments en 
els quals encara no se sap si els 
fills i filles voldran continuar o no 
amb l’estudi de l’instrument. 

Un referent cultural
El conseller de Cultura i de 
Promoció turística, Miquel 
Canturri, ha exposat que les 
escoles artístiques de La Llacuna 
“han estat i segueixen sent un 
referent a Andorra la Vella i al 
país” pel volum de disciplines i 
la qualitat dels estudis que s’hi 
imparteixen. Així ho demostren 
les xifres d'alumnes de cada 
curs: a principi de setembre, 
i encara amb les matrícules 
obertes, ja se n'havien registrat 
650.
Aquest any acadèmic, a més, 
no s’han incrementat les tarifes 
respecte l’anterior, per facilitar 
així l’accés a tothom a la cultura 
i a la formació.

No hi ha excusa per no 
fer esport. Les entitats 
esportives i el Comú tenen 
en cartera aquest nou curs 
una cinquantena d’activitats 
de disciplines diferents per 
a infants, joves, adults i 
sèniors. 
Des de bàsquet, futbol, rugbi 
o hoquei, fins a arts marcials, 
atletisme, pàdel, patinatge 
artístic sobre rodes, ball, 
fitness, gimnàstica artística, 
boxa, ioga, o ciclisme. 
Tota la informació, amb els 
horaris i les tarifes, es pot 
consultar a la pàgina web 
andorralavella.ad

Mig centenar de 
propostes per fer 
esport

La Llacuna ofereix 35 cursos per a totes les edats i perfils

ARRENCA UN NOU CURS AMB 
MOLT D'ART I EN FORMA!

andorralavella.ad

ESCOLES ARTÍSTIQUES 
Aula de teatre i dansa

Escola d'art
Institut de música

+ INFO I INSCRIPCIONS: 
Centre Cultural La Llacuna

730 037

ESPORT
Escoles esportives per a joves i adults
Activitats esportives per a sèniors

+ INFO I INSCRIPCIONS:
Centre esportiu dels Serradells
730 090

CURS   2022-2023

Consulta 
tota l’oferta 

dels cursos a
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Convenció de l'advocacia europea
El Centre de Congressos  

va acollir el 7 d'octubre una 
convenció de l'advocacia 
europea: el Comitè Permanent 
del CCBE (Conseil des Barreaux 
Européens), del qual Andorra 
n'és membre observador des 
del 2011. En la jornada hi van 
participar una seixantena de 
lletrats de 22 delegacions per, 
entre d'altres, reflexionar al 
voltant de la professió i protegir 
la seva tasca. Les conclusions 
del treball s'elevaran al Consell 
d'Europa.

Adrenalina i velocitat a l'Andorra Rally
Andorra la Vella, epicentre 

de nou d'una cursa amb més de 
mig segle d'història, on s'han 
pogut contemplar joies del 
motor. La sortida es va fer el 16 
de setembre des del Pont de la 
Rotonda en una cursa que ha 
tornat a ser de velocitat per a 
automòbils clàssics, després 
de deu edicions enfocada 
exclusivament a la regularitat. 

Tornen les Falles de València
Les falles de València tornaran 

a cremar a Andorra la Vella del 
14 al 16 d’abril del 2023 amb 
els Fallers pel món. L’entitat, que 
cada any trasllada la festa fora 
de la Comunitat Valenciana, ha 
escollit novament la parròquia 
per celebrar el desè aniversari. 
L’any 2019 l’esdeveniment 
va dur a la capital més de 
3.000 valencians, en l'edició 
més multitudinària de la seva 
història. L'any vinent es repetirà 
la cremada d’una falla amb 
motius de la parròquia, una 
mascletà, els Moros i Cristians i 
fideuà i paella popular. El Comú 
dona suport a la iniciativa i 

valora especialment la data 
de la celebració -el cap de 
setmana següent de Pasqua- 
pel retorn econòmic que 

suposarà per al teixit hoteler, 
de restauració i comercial de 
la parròquia  en una època de 
baixa afluència turística.

Tornen les Falles de València
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patrocina col·labora

Joan Manuel Serrat
El vici de cantar 1965-2022

Lang Lang
Un prodigi del piano
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Centre de Congressos d’Andorra la Vella

andorralavella.ad/entrades
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Premis Àgora Cultural 2022

Àgora Cultural lliurava 
el passat 4 d'octubre els 
reconeixements anuals en una 
cerimònia celebrada al vestíbul 

Teatre per als més menuts
Màgia, pallassos i cinema 

francès al cicle de teatre infantil 
de tardor, que arrenca el 15 
d’octubre. Els muntatges Hai, 
la pescadora de somnis, els 
Contes amagats de Marcel 
Gros i les projeccions dels 
curtmetratges Vanille i Maman 
pleut des cordes conformen el 
cartell de la temporada. Els tres 

espectacles es representaran en 
dissabte al Teatre Comunal en 
dues funcions cadascun, a les 
17 i a les 18.30 hores. L’entrada 
és gratuïta per als infants (cal 
treure el tiquet tot i ser de franc) 
i té un preu de 4 euros per als 
adults. Els tiquets es poden 
adquirir a www.andorralavella.
ad/entrades.

55 anys del Col·legi Sant Ermengol

del Consell General. 
L'entitat reconeixia a Teresa 
Ventura la seva tasca al 
capdavant de les associacions 

Amics de Mozart i l'Associació 
d'Escriptors; Àlvar Valls per 
la seva contribució amb 
el Diccionari Enciclopèdic 
d'Andorra, i a Albert Pujal 
per la seva investigació 
històrica plasmada en diverses 
publicacions. Carme Massana, 
rebia un reconeixement, de mà 
de la cònsol major d'Andorra la 
Vella, Conxita Marsol a la seva 
trajectòria com a pintora. L'acte 
va culminar amb la lectura 
del Manifest per la cultura, 
enguany a càrrec dels Castellers 
d'Andorra.

El Col·legi Sant Ermengol 
tancava els actes de celebració 
amb motiu dels 55 anys de 
vida del centre el 3 d'octubre, 
coincidint amb el dia exacte en 
què l'escola obria portes l'any 
1966 per primera vegada. La 
cònsol major, Conxita Marsol, va 
felicitar la comunitat educativa 
per la bona salut d'una institució 
que és història viva del nostre 
país, i en la qual s'han format 
milers d'alumnes. L'acte 
finalitzava amb la descoberta 
d'una placa en homenatge 
als docents i personal 
d'administració.
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VENDA 
DE 

LOCALITATS

JOCAND:
TRO
IANES 
2/10
19 h
SANT JULIÀ DE LÒRIA

TOCAR 
MARE
27/10
20.30 h
ANDORRA LA VELLA

      ENA:
LÍMITS
5/11
21 h
SANT JULIÀ DE LÒRIA

BUFFA 
LO BILL 
A 
BARCE
LONA
11/11
20.30 h
ANDORRA LA VELLA

EL 
GRAN 
COME
DIANT
24/11
21 h
SANT JULIÀ DE LÒRIA

YLLANA: 
THE 
OPERA 
LOCOS
16/12
20.30 h
ANDORRA LA VELLA

ELS 
PASTO
RETS
26/12 - 20 h
29/12 - 21 h
6/1 - 18 h
7/1 - 18 h
SANT JULIÀ DE LÒRIA

seixanta-unena

TEMPORADA DE 

TEATRE
ANDORRA LA VELLA - SANT JULIÀ DE LÒRIA

www.santjulia.ad/entrades




